
 :  معرفی انواع لنزها

 : قسمت هاي تشکیل دهنده لنز ها شامل

عدسی هاي امواج : که نوعی عدسی با ساختمان مخصوص اند که در جهت امواج رادیویی پس ازعبور از آن به منظور تولید  . 1

 .یک نمودار تشعشعی خاص تغییر بوجود می آورد

هایی نوري استفاده می شودعدسی نوري : وسیله اي که به منظور تمرکز شعاع  . 2 . 

مجموعه اي از الکترودها که مولد یک میدان الکتریکی هستند که الکترونها در یک پرتو متمرکز می کنند. در واقع لنز به  . 3

استوانه اي جهت انتقال نور  CCD مجموعه عدسی هاي اپتیکی گفته می شود که در داخل یک بسته پالستیکی دوربین جاي گرفته

شده از اشیاي مقابل به روي اند. انتخاب لنز مناسب براي هر دوربین مهمترین بخش یک دوربین است که می تواند منعکس 

بیانگر مسافت ها مساحت هاي تحت پوشش قرارداده شده توسط دوربین است که بتوان در فاصله مورد نظر به تصویر مورد نظر 

با خاص همه جارا تحت پوشش قرار داد براي اینکار از لنزهاي گوناگونی  و دلخواه رسید . براي اینکار نمی توان با یک لنز

 .می شود Zoom استفاده

 قبالً عدسی هاي داخل لنز از جنس شیشه بودند اما امروزه لنزهایی به بازار عرضه می شوند

کرده است .نقاط ضعف عدسی  که در آنها به جاي شیشه از پالستیک استفاده شده است براي همین قیمت آنها به شدت کاهش پیدا

هاي پالستیکی سبب می شود که در پروژه هاي حرفه اي از آنها استفاده نشود. نوري که بازتاب می گردد و به سمت دوربین می 

 . ورد به اولین قطعه اي که برخورد می کند لنز می باشد

میلی  8,2ربین به کار می رود و داراي رنج عمومی همانطور که می دانیم یک لنز براي آشکار شدن دید در یک ناحیه بوسیلۀ دو

میلیمتر هستند هرچه سایز لنز بزرگتر باشد دید دوربین دورتر خواهد رفت 82متر تا   . 

 : ضرورت استفاده از لنز

 افزایش برد و فاصله دید . 1

 افزایش زاویه دید . 2

 دید در شرایط روشنایی و تاریکی . 3

 انواع لنز ها

س فاصله شی از دوربین و ابعاد شی و مالحظات دیگري انتخاب می شوند و بر روي دوربین نصب می شوند تا لنز ها بر اسا

 تصویر را بر روي قطعه حساس به نور دوربین ایجاد کند

 : تقسیم می شوند CCD مهمترین مشخصۀ آنها فاصله کانونی می باشد و بر همین اساس به دسته هاي زیر

Fixed Focal -1 ی با فاصلۀ کانونی ثابتلنزهای  

Wide Lens -2 لنز هایی با فاصله کانونی ثابت اما زاویه دید باز 

Vary Focal -3 لنزهایی با فاصله کانونی متغیر 

 .لنزهایی با فاصلۀ کانونی متغیر و دامنۀ وسیع جهت مشاهده تصاویر دور که این نوع خود به سه دسته زیر تقسیم می شوند -4

(Manual Lens) می کنیم. لنزهاي دستی با توجه به   نز دستی: در این نوع لنز ها بصورت دستی فاصله و دیافراگم را تنظیمل

 : پهناي میلیمتریک قیمتهاي متفاوتی دارند . عمده رنج هاي لنزهاي دستی بصورت زیر است

12 mm– 8/5mm– 6 mm– 4,5mm– 4 mm– 2/4mm 

اراي موتور هستند و بطور اتوماتیک فیدبکی را که از دوربین می گیرد، دریچه این نوع لنزها خود د :  Auto Arise   لنز

 دیافراگم را تنظیم می نماید

کنترل از راه دور می باشد . حالت   است بصورت Auoto Arise در این نوع لنز ها که خود بصورت :  Auto Zoom  لنز



 .میلی متریک آن بصورت اتوماتیک تنظیم می گردد

ي لنزپارامتر ها : 

 : لنز ها داراي پارامترهاي زیر می باشند که هنگام انتخاب می بایست به آنها توجه نمود

F- Stop 

و هرچه میزان  میزان نور وارد شده کمتر است بیشتر باشد F-Stop هرچه میزان    F-Stop   کمتر باشد میزان نور وارد شده

مورد توجه قرار می گیرد بیشتر است . یکی از مهمترین فاکتورهایی است که کمتر  . 

% نور محیط را از 81تنها   4/8% نور / برابر  81تنها   F اهمیت موضوع زمانی روشن می شود که بفهمید یک لنز با عدد

 خود عبور میدهد پس اگر دوربین

 .  باشد کمترین میزان نور محیط را از خود عبود میدهد LUX1 شما

را از خود % نور محیط 81باشد میزان  81برابر    F   محیط باید   LUX10  باشد یا اگر عدد F   81باشد میزان  81برابر %

 . نور محیط را از خود عبور میدهد

 نواقص یک لنز

همانطور که اشاره شد مهمترین نکته در مورد لنز ها فاصله کانونی و میدان دید لنزها می باشد .خصوصیات اغلب لنزها کامالً 

دیگر می باشند و معموال لنزها داراي یکسري نواقصی هستند که به مهمترین آنها اشاره می کنیمیکسان و مشابه به یک . 

اولین نقصی که به لنز وارد می شود این است که فاصله هاي کانونی نورهاي تابشی معمولی و نور از یکدیگر در لنزهاي  . 1

کند که امروزه با پیشرفت تکنولوژيمی   که این  معمولی زیاد است که باعث ایجاد حالت مات و کدر   Night & Day   این

 .مشکل را رفع شده است

دومین نقصی که به یک لنز معمولی کروي وارد است این است که فوکوس تصاویر در یک نقطۀ مشخص امري محال است  . 2

کرده اندو بصورت کدر در می آید که این مشکل را هم با لنزهاي شیشه اي غیر کروي انحنا دار رفع  . 

رادیویی ( کاري  –سومین نقص این است که به کاربردن شیشه هاي معمولی براي اصالح خطاي رنگ در لنز هاي)عکاسی .3

سخت و دشوار است زیرا طیف نوري که در فاصله ي کانونی این لنزها تشکیل شوند حالتی مات و محو دارند در حالیکه با به 

 .این مشکل را هم رفع کرده اند  Ed-geless  کار بردن شیشه هاي

مادون قرمز به بازار عرضه شده اند که تونایی فوکوس برروي سوژهایی با نور   البته امروزه لنزهاي پیشرفته اي مانند لنزهاي

ی و مادون قرمز را دارند و داراي این قابلیت هستند که تصویر شفاف و واضح را در زمان )درهنگام روز با استفاده از نور طبیع

دوربین در هنگام شب با استفاده از نور مادون قرمز( تهیه کنند که این بوسیله یک بوبین مغناطیسی که باعث حرکت مکانیکی 

مقابل فیلتر مادون قرمز دوربین در  CCD  بوجود می آید. 

 :نگاهی گذرا بر ساختمان لنزها

 :یک لنز به طور کلی از سه قسمت تشکیل شده است

 اجزا نوري 1-

 دیافراگم قابل تغییر 2-

 سیستم اتصال دهنده لنز به دوربین 3-

 : اجزاي نوري لنز



اجزا نوري لنز تعدادي از اجزا مختلفی هستند که همگی داخل یک سیلندر قرار گرفته اند و هر کدام وظایف خاصی را در مسیر 

ر ضمن هر کجا شعاع نور کج شده باشد عبور نور انجام می دهند اجزا داخلی تصویر را بزرگ و کوچک فوکوس می کنند ود

تصحیح نوري انجام داده و پراکندگی نور را اصالح می کنند . زوم به عقب یا جلو باعث حرکت دادن یک قسمت مشخص از لنز 

 می شود که با تغییر فاصله کانونی اندازه تصویر و میدان دید نیز تغییر می کند شعاع نور قبل از رسیدن به دوربین به خاطر

عبور از عدسی ها ي مختلف و پراکندگی به طور کامل به دوربین نمی رسد و به همین دلیل تا به حال لنزي ساخته نشده است که 

درصد نور را به دوربین می رسانند لذا مسایل نور پردازي بسیار مهم می باشد 811 . 

 : دیافراگم

ه گونه اي آرایش یافته اندکه به وسیله تغییر حلقه تنظیم میتواند براي کنترل مقدار نور عبوري از لنز چندین صفحه فلزي کدر ب

روزنه مرکزي بین خود را بزرگ و کوچک کنند در کنترل اتوماتیک فرمان باز یا بسته شدن را در یک چشم الکترونیکی صادر 

 . میکند

دت نور زیاد جلوگیري می کنند وبر عملکرد این قسمت به نحوي است که در روشنی زیاد صفحات فلزي درهم فرو رونده و از ش

عکس در زمتنی که نور به حد کافی نباشد بازتر میشوند تا تصویر مطلوب فراهم شود اندازه بازشدن دیافراگم مطابق یک سري 

8.4تا  F22 .اعداد که مشخص میکند  F مقدار نور مجاز را تعیین شود 

 : اتصال لنز دوربین

ت تا از نگاهدارنده هاي لنزبراي اتصال لنز به دوربین نیاز اس  (LENS MOUNT)   استفاده شود در صورتی که نگاهدارنده

موجود براي یک لنز خاص با ویژگی هاي دوربین همخوانی نداشته باشد نمیتوان از آن لنز در دوربین مورد نظر استفاده نمود ، 

رین آنها نوعانواع مختلفی از این نگاهدارنده اي لنز دوربین وجود دارند که متعارفت   CS و C و Bayonet    می باشند . از نظر

و تنها تفاوت آنها فاصله بین سطح خارجی آن و  ، مانند یکدیگر هستند CSوc نحوه عملکرد و قطر نوع   CCD  دوربین است که

میلیمتر و در نوع 81..82برابر  c در نوع  CS  میلیمتر است نوع .88برابر  CS نسبت به مدل C گتری دارد اما ابعاد کوچ

 . با نصب یک آداپتور اضافی استفاده می شود CS در این است که در روی دوربین های نوع C مهمترین مزیت نوع

 :لنز هاي مورد استفاده در دوربین هاي امنیتی

اشد به اندازهحداکثر زاویه اي که توسط دوربین میتواند از فضاي مقابل خود را تحت مونیتورینگ داشته ب   : زاویه دید لنز  

CCD در دوربین  CHARGE-COUPLED DEVICE و همچنین فاصله کانونی لنز   که تصویر از لنز بر روی آن می افتد

های آنها   CCD دوربین بستگی دارد . در دوربین هاي مختلف که فاصله کانونی لنز آنها نیز برابر باشد در صورتیکه اندازه

با یکدیگر متفاوت خواهد بودمتفاوت باشد زاویه دید دوربین ها   . 

اینچ خواهد بود و این ابعاد معرف اندازه قطر آنها است  8/8و  8/3و  8/4و  8/3های موجود در بازار بصورت  CCD ابعاد   . 

ها   CCD هاي با ابعاد متفاوت از نظر کیفیت ارایه داده تفاوتی با هم ندارند اما آنچه با تغییر اندازه CCD در واقع میتوان گفت

بزرگتر انتخاب گردد زاویه دید دوربین نیز افزایش می  CCD در دوربین ها ایجاد میشود زاویه دید دوربین است که هرچه ابعاد

در یک دوربین و فاصله شی از دوربین میزان ابعادی از شی مورد  CCD یابد روش زیر نشان میدهد که چگونه با دانستن اندازه

ربین رویت کرد ، محاسبه نمودنظر را که میتوان توسط دو  . 

 :با استفاده از فرمول زیر میتوان زاویه دید در دوربین را محاسبه نمود



A=2*Arctgn((L/2)/F) 

 F = شعاع کانونی لنز دوربین

 L = دوربین مورد نظر  CCD  اندازه قطري
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